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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 18تفريغ اجمللس 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، من يهدي اهلل 
إال اهلل، وحده ال رشيك هل، وأشهد أن حممدا  فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ

 :أما بعد -صحبه وسلم تسليما كثرياصىل اهلل عليه وىلع آهل و-عبده ورسوهل 

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم، ورش األمور 
 .لة يف انلارحمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضال

 ]مراجعة وجزية اعمة[

نواصل يف رشح املقدمة اآلجرومية، وكنا انتهينا يف آخر درس عند الالكم ىلع املبتدأ واخلرب، أو عند 
انلوع اثلالث والرابع من أنواع املرفواعت، وقلنا كما ذكر املؤلف رمحة اهلل تعاىل عليه إن املرفواعت 

بتدأ أقسام، منه الظاهر واملضمر، سبعة، أوهلا الفاعل، ونائب الفاعل، ثم املبتدأ واخلرب، فذكرنا أن امل
وذكرنا أيضا أن اخلرب أقسام، فمنه املفرد واجلملة وشبه اجلملة، وقلنا إن املفرد ما اكن ليس جبملة وال 

بشبه مجلة، واجلملة إما أن تكون مجلة اسمية، أو مجلة فعلية، أو شبه مجلة، متكونة من جار وجمرور، 
املبتدأ بها رابط إما الضمري، وإما إاعدة املبتدأ بنفسه بلفظه أو أو الظرف، واجلملة البد أن يربطها 

بمعناه، وإما اسم اإلشارة، وإما العموم، وإما اخلصوص، وإما األلف والالم، وإما غري ذلك مما ذكره أهل 
 العلم.

وما يتعلق بشبه اجلملة اذلي هو اجلار واملجرور، أو الظرف، والظرف ىلع قسمني: ظرف زماين وظرف 
 ماكين.

فيه تفصيل بالنسبة للظرف املاكين والزماين واملبتدأ واخلرب، ألن املبتدأ إما اسم ذات، وإما اسم معىن، 
والظرف إما زمان وإما ماكن، فاسم املعىن خيرب عنه بالظرف الزماين واملاكين، وأما اسم اذلات فيخرب عنه 

 شاء اهلل اكلقطر أو غريه. بالظرف املاكين ال الزماين، تفصيله يأيت يف كتب أخرى إن
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 ]باب نواسخ املبتدأ واخلرب وأقسامها[

 )َباُب َنواِسِخ املْبَتدأ واخَلَبر 

 َوِهَي َثَلاَثةُ َأْشَياَء: َكاَن َوَأَخَواُتَها، َوإِنَّ َوَأَخَواُتَها، َوَظَنْنُت َوَأَخَواُتَها.(

زالة، فيقال )نسخت الريح أثر املسري(، أي انلواسخ مجع ناسخ، والنسخ يف اللغة بمعىن انلقل، وبمعىن اإل
أزاتله، و)نسخُت الكتاب( أي أزتله، وللنسخ معىن اصطاليح يف اصطالح األصويلني، وموضوعه علم 

اإلزالة أي أنه يزيل حركة ما  -ما يأخذ املعىن اللغوي وهو-األصول، وأما عند انلحاة فاملراد بانلاسخ 
قيل )نواسخ املبتدأ واخلرب( فانلواسخ )عوامل تدخل ىلع املبتدأ دخل عليه فيغريها بأخرى، ومن ثمة 

 واخلرب فتغري فيهما حركة آخرهما اإلعرابية( أو تغرير اإلعراب.

 هذه انلواسخ ادلاخلة ىلع املبتدأ واخلرب ىلع أقسام ثالثة:
 هذه لكها أفعال.= اكن وأخواتها وسيأيت رسدها، ويه ترفع املبتدأ اسما هلا، وتنصب اخلرب خربا هلا، و1

= والقسم اثلاين إنر وأخواتها، ويه تدخل ىلع املبتدأ واخلرب، فتنصب املبتدأ اسما هلا وترفع اخلرب خربا 2
 هلا، وهذه لكها حروف.

= والقسم اثلالث ظن وأخواتها ولكها أفعال، ويه تدخل ىلع املبتدأِ واخلرب، فتنصب املبتدأ ىلع أنه 3
  ىلع أنه مفعول ثاٍن هلا. مفعول أول هلا، وتنصب اخلرب

 ]اكن وأخواتها[

َأْضَحى، )َفأَمَّا َكاَن َوَأَخَواُتَها: َفِإنََّها َتْرَفُع َاِلاْسَم، َوَتْنِصُب َاْلَخَبَر، َوهَِي َكاَن، َوأَْمَسى، َوَأْصَبَح، َو

 َوَما َبِرَح، َوَما َداَم.  َوَظلَّ، َوَباَت، َوَصاَر، َوَلْيسَ، َوَما َزاَل، َوَما ِاْنَفكَّ، َوَما َفِتَئ،

َلْيَس َوَما َتَصرَّفَ ِمْنَها َنحَْو: َكاَن، َوَيُكونُ، َوُكْن، َوَأْصَبَح َوُيْصبُِح َوَأْصِبْح، َتقُوُل "َكاَن َزْيٌد َقاِئًما، َو

 َعمٌْرو َشاِخًصا" َوَما َأْشَبَه َذِلَك.(

َخَواُتَها: َفإِنََّها تَْرفَ قال )
َ
ا اَكَن وَأ مَّ

َ
َرَبَ فَأ ( إذا دخلت اكن وأخواتها اليت سيأيت رسدها ُع اَِِلْسَم، َوَتْنِصُب اخَلْ

وبيانها ىلع املبتدأ واخلرب، فإنها ترفع املبتدأ، أي حتدث فيه رفعا ثانيا، ليس الرفع األول، بل هو رفع ثان 
اعلم( تدخل عليه )اكن(  ىلع االسمية، ىلع أنه اسم هلا، وقد سبق بيان املبتدأ واخلرب وماهما، فتقول )زيد
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ليس عمٌرو قادما(، فيصري )اكن زيدا اعملا(، وتقول )عمرو قادٌم( فتدخل عليه )ليس( فتقول )
( و)ظلر الطالب جمتهدا(، و)املريض متألٌم( تقول )بات املريض متأملا(، و)اجلو صحٌو( )الطالب جمتهد

فَإِنََّها تَْرَفُع اَِِلْسَم، باردًة( وهكذا، فقال ) وتقول )أضىح اجلو صحوا(، و )الليلة باردة( و)أمست الليلة
َرَبَ   ( وهذه اكن وأخواتها.َوَتْنِصُب اخَلْ

 ]معاين اكن وأخواتها[

(، )اكن( تدل ىلع الوصف فيما سبق، وهل تدل ىلع وقوع احلدث مرة واحدة، أو تدل ىلع َوِِهَ اَكنَ قال )
ضهم يقول )اكن( تدل ىلع اتلكرار، وبعضهم تكرار احلدث واستمراره؟ خالف بني األصويلني فبع

يقول تدل ىلع املرة الواحدة، واألصوب فيها ادلاللة ىلع املرة الواحدة، ويستفاد بالقرينة كونها تدل ىلع 
اتلكرار، وادلوام واالستمرار، وهلذا يوجد خالف يف بعض املسائل الفقهية ملا يأيت حديث: اكن صىل اهلل 

 ل املقصود به االستمرار؟ أو املرة؟ أو أحيانا؟ خالف.عليه وسلم يفعل كذا، فه

وال شك أن اهلل عز وجل ليس كمثله يشء، فليس املراد أنه إذا جاء يف وصفه اكن كذا أي أن ذلك 
ُ لََعَ َذلَِك قَِديًراانقطع } ، أي سابقا، بل صفات اهلل تبارك وتعاىل تليق جبالهل 133{النساءَوََكَن اَّللَّ

أنه ليس كمثله يشء، وهو السميع ابلصري، فصفات اهلل تبارك وتعاىل ىلع قسمني:  وعظمته، واألصل
صفات ذات وصفات أفعال، لكها تبارك وتعاىل متصف بها، ولم يزل متصفا بها منذ األزل، وصفات 
اذلات يه اليت يقول فيها العلماء أزيلة بانلوع، وأما صفات األفعال فيه أزيلة انلوع حادثة اآلحاد، 

ة العلم صفة ذات، ولم يزل تبارك وتعاىل اعملا، ال تغيب عنه اغئبة يف األرض وال يف السماء، وصفة فصف
الالكم يه صفة ذات وصفة فعل، فلم يزل تبارك وتعاىل متلكما منذ األزل بما شاء، وكيف شاء  -مثال-

فإذا قال العبُد ) ومىت شاء، لكنها متجددة اآلحاد ومثال ذلك قوهل صىل اهلل عليه وسلم يف احلديث
َْمُد هللِ َربِّ اْلَعالَِمنَي قال اهلُل ََحَِديِن عبدي فهذا القول قبل أن يقوهل اهلل تبارك وتعاىل لم يقله، فاهلل  1(اْلْ

ِميُع اْْلَِصيُ سبحانه وتعاىل يف صفاته يقول } ٌء َوُهَو السَّ صيل هذا يف ، وتف11{الشورىلَيَْس َكِمْثلِِه ََشْ
 أبواب االعتقاد، ويف مسائل األسماء والصفات وليس هذا حملره.

                                                           
 : صحيح[821]صحيح أبي داود 1
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 فهذا ما تدل عليه )اكن(.

ْمَس ) 
َ
( بمعىن دخل املساء، واملساء عند أهل اللغة يطلق ىلع ما بعد الظهرية، ويطلق ىلع ما بعد وَأ

ساء ىلع ما بعد العرص، العرص، ويطلق ىلع ما بعد املغرب، وجاء يف انلصوص الرشعية إطالق لفظ امل
 وىلع ما بعد املغرب، فتقول )أمىس الطالب جمتهدا(.

ْصَبحَ )
َ
( أي دخل يف الصباح، والصباح يطلق ىلع ما بعد طلوع الفجر إىل وقت الضىح، وهو بعد وَأ

ْصَبَح ِِف الَْمِديَنةِ طلوع الشمس قيد رمح تقريبا، فتقول )أصبح الودل معاىًف(، ومنه قوهل تعاىل }
َ
 َخائًِفا فَأ

 .18{القصصيَََتَقَُّب 

ْضَح )
َ
( أي دخل وقت الضىح، ووقت الضىح من طلوع الشمس قيد رمح إىل ما قبل الزوال، أي قبل وَأ

 أن تتوسط الشمس السماء، تقول )أضىح اجلو معتدال(.

ا َوُهَو َكِظيمٌ ( بمعىن بيق ىلع اليشء، قال تعاىل }َوَظلَّ )  .58ل{انلحَظلَّ وَْجُهُه ُمْسَودًّ

( وهو وقت ابليات، ويطلق ذلك ىلع الليل، وقد يطلق ويراد به انلوم يف غري الليل، ومثاهل )بات َوَباَت )
ا( أو )فرحا( أو )قلقا(.  الودل مغتمًّ

( يطلق ويراد به اتلحول، واتلغري، واالنتقال، يقال )صار زيد اعملا(، وتقول )صريت الطني حتفة(، َوَصارَ )
لت، و ت( أي حور ل مبين ىلع الضم يف حمل رفع اسم )صار(، ص)اتلاء( هو اسم صار، ضمري مت)صرير

 و)الطني( اخلرب، و)حتفة( تميزي، وسيأتينا اتلميزي.

( وتفيد نيف االتصاف باليشء، ىلع سبيل ادلوام واالستمرار، أو ال ىلع سبيل ادلوام واالستمرار، َولَيَْس ) 
ُّوا وُُجوَهُكْم قَِبَل } -ىلع رواية ورش-اىل فتقول )ليس عمرٌو القادَم بل زيد(، وقال تع ْن تَُول

َ
لَيَْس الرِْبُّ أ

ِق َوالَْمْغرِِب  ، )الرب( اسم ليس مرفوع، )أن تولوا وجوهم( مجلة فعلية مرفوعة يف حمل 177{ابلقرةالَْمْْشِ
ُّوا وُُجوَهُكمْ رفع خرب ليس، وىلع قراءة حفص وغريه } ْن تَُول

َ
( خرب ليس مقدم، )أن )الربر  ،{لَْيَس الرِْبَّ أ

لة بمصدر، ويه اسم ليس مؤخر، : ليس الرب تويلتكم وجوهكم،  تولوا وجوهكم( مجلة فعلية مؤور
 قبل املرشق واملغرب.
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)َوَما َزاَل( زال بمعىن ذهب، وانعدم، فيه نيف، و)ما( تفيد انليف، ونيف انليف إثبات، إذا نفيت انليف فقد 
، تقول )زال اخلوف( بمعىن  ذهب، وإذا قلت )مازال اخلوف( يعين موجود، ألنك نفيت العدم، أثبتر

 فاليشء موجود، تقول مثال )مازال العلم مطلوبا(، و)مازال الطريق طويال(.

وهكذا اثلالث اليت ستأيت بعد هذا )ما انفك(، و)ما برَح(، و)ما فتئ( لكها فيها نيف انليف فتدل ىلع  
ي خُيرب به عنهن فتقول )ما انفكر زيد جمتهدا(، )وما برح عمرو اإلثبات، وىلع مالزمة االسم للخرب اذل

 مغتما بالقضية(، وتقول )ما فتئ الطالب حافظا دلروسه(.

فهذه يه انلواسخ اليت يه اكن وأخواتها الرافعة للمبتدأ اسما هلا، انلاصبة للخرب خربا هلا، وهذه لكها 
أفعال، وتنقسم باعتبارات، نقول هذه األفعال لكها تعمل هذا العمل، وهو رفع املبتدأ اسما هلا، ونصب 

فت، يف املضارع أو األمر أو املصدر تقول  اخلرب خربا هلا، سواء اكنت ىلع هذا انلحو اذلي ذكرناه أو ترصر
)اكن زيٌد اعلًما(، وتقول )سيكون زيٌد اعلًما(، وتقول خماطبا لزيد )ُكْن اعملا تنفع األمة(، )كن( فعل 
أمر، اسمه ضمري مسترت تقديره أنت، و)اعملا( خرب، وتقول خماطبا زيدا )ليس كونك اعملا معناه اتلوقف 

)كون( اسم ليس مرفوع وعالمة رفعه الضمة، وهو مضاف عن الطب(، )ليس( فعل ماض ناقص، و
و)الاكف( ضمري متصل مبين ىلع الفتح يف حمل جر باإلضافة لفظا، وهو يف حمل رفع حمال ألنه اسم كون، 

ألن املقصود: ليس أن يكون زيٌد اعملا معناه أن يتوقف عن طلب العلم، فاملصدر يعمل عليه، وهذا 
 تفصيل سيأيت إن شاء اهلل.

ْصبِْح َتُقوُل "اَكَن َزْيٌد هلذا قال املصنف )و
َ
ْصَبَح َويُْصبُِح وَأ

َ
َوَما تَََصََّف ِمْنَها ََنَْو اَكَن، َوَيُكوُن، َوُكْن، وَأ

ْشَبَه َذلَِك 
َ
 (.قَائًِما، َولَيَْس َعْمٌرو َشاِخًصا" َوَما أ

 : لم أفهم إعراب الاكف مضافا إيله.الطالب
لاكف( ضمري متصل مبين ىلع الفتح يف حمل جرر باإلضافة لفظا، وهو : )كون( مضاف إيله و)االشيخ

 حمال مرفوع ىلع أنه اسم )كون(.
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 ]أقسام اكن وأخواتها[
 ]أقسام اكن وأخواتها باعتبار العمل بْشط أو بدونه[

تنقسم هذه األفعال أيضا باعتبار آخر، وهو أن منها ما يعمل برشط، ومنها ما يعمل بدون رشط، ويه 
 االعتبار ىلع ثالثة أقسام:بهذا 

= األول ما يعمل برشط أن تدخل عليه ما املصدرية، وهو فعل واحد )دام(، )سأجهد يف طلب العلم ما 1
 دمت قادرا(.

ْرُض : قول اهلل }الطالب
َ
َماَواُت َواْْل  .107{هودَخاِِلِيَن فِيَها َما َداَمِت السَّ

 : ال هنا جاءت تامة وليست ناقصة.الشيخ

ل مع ما دخلت عليه بمصدر، واتلقدير  )ما دمت  قادرا( هنا تدل ىلع الظرفية، و)ما( مصدرية، أي تؤور
 )سأجتهد مدة دوايم قادرا ىلع االجتهاد(، ما هو عمل دام؟

 : ترفع األول وتنصب اثلاين.الطالب

 هو األول؟ : ماالشيخ

 : املبتدأ ويسىم اسمها، وتنصب اخلرب ويمىس خربها.الطالب

 أو البد هلا من رشط؟ : مطلقاالشيخ

 : البد هلا من رشط وهو )ما(.الطالب

ا  الشيخ: هذه )ما( اليت تدخل عليها نسميها: ما املصدرية، ويه تدل ىلع الظرفية أي ىلع الزمان، لمر
، وهذه )ما( اليت ي حاصل مدة دوايم قادرا لَع اِلجتهاددااجتهتقول )سأجتهد ما دمُت قادرا( أي: 

ها أنها مصدرية، بمعىن أنك تستطيع أن تعورض )ما( والفعل بعدها بمصدر، دام تدخل ىلع )دام( حكم
 يدوم دواما، ويه من حيث املعىن تدل ىلع الظرف أي الزمان: سأجتهد مدة دوايم قادرا.
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= انلوع اثلاين ما يعمل برشط أن يتقدمه نيف أو استفهام، أو شبهه، أو حنو ذلك، سواء اكن نفيا، أو شبه 2
را، مثل )ما فتئ زيٌد جمتهدا يف اتلحصيل(، وكذلك نيف اكال ستفهام، وانليه، وسواء اكن حقيقيا أو مقدر

(، هذه تُشرتط يف هذه األربع، )زال( و)انفك( و)فتئ( و)برح(، برشط أن يتقدمها  )ما برح( و)ما انفكر
 انليف أو شبه انليف اذلي هو االستفهام وانليه.

را، مثاهل }إذا وجدتها تعمل وليس قبلها انليف  تَْذُكُر يُوُسَف  أو شبهه فهنا يكون مقدر
ُ
ِ َتْفَتأ قَالُوا تَاَّللَّ

ْو تَُكوَن ِمَن الَْهالِِكنيَ 
َ
، املقصود )ال تفتأ تذكر يوسف(، فنقول هنا )ال( 85{ يوسفَحَّتَّ تَُكوَن َحَرًضا أ

 انلافية مقدرة، )تفتأ( فعل مضارع، بالل أتمم!

 لضمة الظاهرة ىلع آخره.: مرفوع وعالمة رفعه ابالل

: ممتاز، )تفتأ( فعل مضارع، وحيتاج إىل فاعل، لكن هذا فعل مضارع ناقص مرفوع وعالمة الشيخ
 رفعه الضمة الظاهرة ىلع آخره.

الفعل املضارع يطلب فاعال، لكن هنا الفعل املضارع انلاقص يطلب اسما، واالسم هنا أين هو ؟ 
 تَْذُكُر يُوُسَف )

ُ
مرر معنا يف الفاعل أنه يكون إمام ظاهرا وإما مضمرا، واملضمر إما متصال ( وحنن َتْفَتأ

وإما منفصال، وإما ظاهرا أو مسترتا، واملسترت إما واجب االستتار، أو جائز، ويكون واجب االستتار 
 أنتإذا اكن مبدوًء باتلاء للمخاطب املذكر )

ُ
(، لو اكن يف فعل مضارع آخر نقول: ضمري مسترت َتْفَتأ

جوبا تقديره أنت، لكن هنا فعل مضارع ناقص يطلب اسما وليس فاعال، فنقول: واسم تفتأ ضمري و
 تَْذُكرُ مسترت وجوبا تقديره أنت، )

ُ
 ( عبد اهلل، تذكر!َتْفَتأ

 عبد اهلل: فعل مضارع.

 : كيف عرفت أنه فعل مضارع؟الشيخ

 : يبدأ باتلاء.عبد اهلل

(، وفيه عالمة أخرى أنه يقبل )السني( و)سوف(، )ستذكر(، : تدخل عليه حروف )نأيت( أو )أتنيالشيخ
 )سوف تذكر( يقبل )لم( ويه أقوى عالمات املضارع )لم تذكر(، أتمم يا عبد السالم.
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 : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ىلع آخره.عبد السالم

 : )تذكر( أين الفاعل؟ هذا ليس ناقصا.الشيخ

 : ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت.عبد السالم

: )يوسَف( مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة، أين خرب )تفتأ(؟ واجلملة الفعلية يف حمل الشيخ
نصب خرب )تفتأ( ملاذا؟ ألننا قلنا اخلرب إما مفرد، وإما مجلة، ومجلة اخلرب إما إسمية وإما فعلية، وهنا جاء 

 اخلرب مجلة فعلية.

 يقال يف )تفتأ( و)برح( ..الخهكذا 

= انلوع اثلالث ما يعمل بدون رشط وهو ما بيق، )اكن( و)أصبح( و)أمىس( و)أضىح( و)ظل( 3
 و)بات( و)صار( و)ليس( هذه اثلمانية تعمل بدون رشط، تعمل يف لك األحوال.

 ]أقسام اكن وأخواتها باعتبار اتلَّصف[

االعتبار يه ىلع  فيف هذا ف ومنها ماال يترصف،ترصهذه األفعال عندها تقسيم آخر، منها ما هو ي
 أقسام:

= القسم األول ما ال يترصف أبدا أي جامد، فال يأيت منه مضارع وال غريه، وهو فعل واحد )ليس(، 1
 فهذا باالتفاق، ال يأيت منه ال مضارع وال غريه.

الشيخ حممد ميح ادلين أنه ال = وفعل آخر خمتلف فيه، قيل يترصف، وقيل ال يترصف وهو )دام( رجح 2
يترصرف، فمنه )دام( املايض، ال يأيت منه مضارع، وال يأيت منه أمر، وال يأيت منه املصدر، ولكن القول 

اآلخر أنه يأيت منه املضارع واألمر، )يدوم(، ويقال )دم(، ويقال )ادلوام(، هو رجح عدم اتلرصف، 
 ستعماللكن كونه مترصفا أقرب، وهو اذلي يدل عليه اال

= مااكن ترصفه غري تام، أي ناقصا، منه )فتئ( يأيت منه املايض واملضارع، وليس منه األمر وال 3
(، و)زال(، عندما نقول: غري تام اتلرصف ال يعين أنه ال تستطيع أن تقوهل،  املصدر، و)برح(، و)انفكر

ُكلُوا َويََتَمتَُّعوا َويُلِْهِهُم َذْرُهْم يَ تستطيع ولكن أماته العرب فصار ال يستعمل، مثل فعل )ذْر( }
ْ
أ
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َمُل 
َ
ْنُتْم ، هذا يأيت منه األمر واملضارع، }3{احلجراْْل

َ
ُ ِِلََذَر الُْمْؤِمننَِي لََعَ َما أ َما اَكَن اَّللَّ

، )َونََذُر(، لكن يف املايض ال يوجد، واملصدر ال يوجد، هو موجود لكن ترك 179عمرانل{آَعلَْيهِ 
غريه، وإال فأصله وََذَر، ومثل )وََدَع(، )دْع، يدُع، ودَع( بمعىن ترك، فالعرب تستعمل استعماهل، وعورض ب

 )ترَك( وأهملوا )وََدَع(، وإال فعىل الوزن نأيت به.

 شك املايض. = اتلام اتلرصف، وهو ابلايق، يأيت منه املضارع، واألمر، وال4

 واتها لكن موضوعها أوسع من هذا.فيه مباحث أخرى يف باب املبتدأ واخلرب واألسماء واكن وأخ

 نكتيف بهذا واهلل تعاىل أعلم، وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع نبينا حممد وآهل وصحبه أمجعني.


